
UCHWAŁA NR IX/122/2019
RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie 
pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 13b ust. 1, 2, 3, 4 i 5 art. 13f, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 15 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) po 
uzyskaniu opinii Starosty Tatrzańskiego RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje:

§ 1. Do uchwały Rady Miasta Zakopane Nr XV/147/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta 
Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty, zmienionej uchwałami Rady Miasta Zakopane Nr 
XXXVII/488/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr XIII/206/2015 z dnia 24 września 2015r., Nr XVI/255/2015 
z dnia 18 grudnia 2015r. i Nr XXXII/498/2017 z dnia 30 marca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się w Mieście Zakopane strefę płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta 
Zakopane zwaną dalej "strefą płatnego parkowania" w obrębie wyznaczonych oznakowaniem pionowym 
i poziomym parkingów tj.

1) Al. 3-go maja koło banku PKO BP,

2) Droga na Bystre,

3) Gimnazjalnej,

4) Kasprusie,

5) Karłowicza,

6) Kościuszki obok UM,

7) Kościuszki wraz z ul. Zaruskiego, /od Al.3-go Maja do ul.Krupówki/

8) Piłsudskiego - obok Hyrnego, /od ul.Tetmajera do ul.Makuszyńskiego/

9) Piłsudskiego obok ul Staszica, /od ul.Staszica do dw.Daglezja /

10) Sienkiewicza,

11) Staszica,

12) Stolarczyka,
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13) Tetmajera,

14) Witkiewicza,

15) Zborowskiego.

16) Nowotarska od Ronda Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Kościeliską i ul. Krupówki

17) Kościuszki od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza

18) Jagiellońska

19) Al. 3-go Maja Dolne zatoka od przystanku do Ronda Solidarności

20) Grunwaldzka

21) Droga do Białego

22) Zamoyskiego

23) ul. Aleje 3-go Maja dolne na odcinku od ul. Zborowskiego do ul. Nowotarskiej nr 12d

24) ul. Aleje 3-go Maja górne na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Weteranów Wojny

25) ul. Bronisława Czecha

ul. Piłsudskiego od ul. Br. Czecha do ul. Szymanowskiego”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę płatnego parkowania dzieli się na podstrefy o zróżnicowanych opłatach za parkowanie 
pojazdów samochodowych (zwane dalej opłatami):

1) podstrefa „A” – obejmuje ulice oznaczone kolorem czerwonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały;

2) podstrefa „B” – obejmuje ulice oznaczone kolorem zielonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały;

3) podstrefa „C” – obejmująca parking przeznaczony dla autokarów zlokalizowany w ciągu ulicy 
Al.3-go Maja, oznaczony kolorem żółtym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Granice strefy i poszczególnych podstref określa plan strefy stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.” ;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego 
pobiera się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 2100.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bezpośrednio po zaparkowaniu należy uiścić opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. 
Uiszczenie dokonuje się przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie.  W przypadku kiedy 
parking nie jest wyposażony w parkomaty i  jest obsługiwany przez osobę parkingowego, opłaty 
dokonuje się po zakończeniu postoju – na podstawie wystawionego dokumentu fiskalnego.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się opłaty w wysokości:

Opłata obowiązująca w: Opłata w zł/h
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Podstrefa A Podstrefa B Podstrefa C

3,00 3,00 3,00
Pierwszej godzinie Opłata minimalna wymagana*  

i wyższa jest przeliczana na minuty postoju 
1,00* 3,00 3,00

Drugiej godzinie 3,50 3,60 3,60
Trzeciej godzinie 4,30 4,30 4,30

Czwartej i kolejnych godzinach 3,00 3,00 3,00

Opłata wnoszona jednorazowo** za siedem i więcej godzin 
w danym dniu. Opłata w wysokości wyższej niż 22,90 zł dla 
podstrefy B  jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych 

dniach

- 22,90** -

W przypadku parkingów obsługiwanych przez parkomaty rzeczywisty czas postoju 
naliczany jest w oparciu o kwotę pieniężną wniesioną do parkomatu z uwzględnieniem 
opłaty minimalnej. Wniesienie opłaty minimalnej uprawnia do postoju przez 30 minut”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Ustala się stawkę opłaty abonentowej za postój w strefie płatnego parkowania dla uprawnionego 
mieszkańca w wysokości 100 zł miesięcznie.” ;

3) w §3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osób posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 454 z późn. zm.) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową 
zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a „parking 
– miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29,”,

b) uchyla się pkt 3,

c) pkt 9 kończy się przecinkiem zamiast kropki i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. 
o elektryczności i paliwach alternatywnych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Poboru opłaty parkingowej dokonuje się przy użyciu parkomatów.

2. W przypadku gdy parking nie jest wyposażony w parkomaty, opłatę pobierają osoby upoważnione 
przez zarządcę drogi ”;

5) załącznik nr 1 i 2 do zmienionej uchwały otrzymują brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały;

6) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta

Jan Gluc
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Przewodniczący Rady Miasta

                Jan Gluc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/122/2019

Rady Miasta Zakopane

z dnia 26 czerwca 2019 r.
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Zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, sposób pobierania opłaty za 
parkowanie i opłaty dodatkowej 
1. Parkowanie płatne niestrzeżone w obszarze strefy płatnego parkowania obejmuje 

wszystkie ogólnodostępne, wyznaczone znakami pionowymi i oznaczeniem poziomym 
miejsca postojowe. 

2. Granice obszaru strefy płatnego parkowania oznaczone są na wjazdach znakami D-44 
„strefa płatnego parkowania”, natomiast na wyjazdach, znakami D-45 „koniec strefy 
płatnego parkowania”. 

3. Uiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania bezpośrednio po 
zaparkowaniu następuje przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie. 

4. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas parkowania. 
5. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną 

wniesioną z użyciem parkomatu z uwzględnieniem opłaty minimalnej. 
6. Opłatę wnosi się bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą zaparkowania 

pojazdu w miejscu, nie później niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca 
postojowego. 

7. Uiszczenie opłaty za parkowanie w formie abonamentu następuje przez wykupienie 
opłaty abonamentowej zwanej dalej „kartą abonamentową” w Urzędzie Miasta 
Zakopane. 

8. Abonamentowa karta postojowa dla uprawnionego mieszkańca, której wzór stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, wydawana jest na numer rejestracyjny pojazdu 
samochodowego osoby fizycznej stale zamieszkującej na terenie Gminy Miasta 
Zakopane, posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem. 
8.1. Abonamentowa karta postojowa dla uprawnionego mieszkańca wydawana jest dla 

osoby posiadającej pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5t, mającej prawo do korzystania z pojazdu na podstawie: 
- własności lub współwłasności, 
- umowy leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. 

8.2. Przy składaniu wniosku o wydanie karty abonamentowej należy dołączyć 
kserokopię dokumentów (oryginały do wglądu) 
- dowód rejestracyjny pojazdu, 
- prawo jazdy, 
- dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania na 

terenie Gminy Miasta Zakopane, 
- umowa leasingu lub inna umowa uprawniająca do korzystania z pojazdu. 

8.3. Przy odbiorze karty abonamentowej należy przedstawić dowód opłaty 
abonamentowej dokonanej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w 
Zakopanem lub w kasie Urzędu. 

8.4. Abonament postojowy dla uprawnionego mieszkańca wydaje się na czas 
zamieszkania w obszarze strefy płatnego parkowania nie dłużej niż 3 miesiące od 
dnia wydania abonamentu. 

8.5. Jedna osoba uprawniona jest do wykupu abonamentowej karty postojowej 
wyłącznie dla jednego samochodu. 

9. Zwrot opłaty abonamentowej 
9.1 Zwrot opłaty abonamentowej przed upływem jej ważności może nastąpić na 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/122/2019

Rady Miasta Zakopane

z dnia 26 czerwca 2019 r.
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podstawie wniosku posiadacza karty abonamentowej lub jego następcy prawnego. 
9.2 Zwrot niewykorzystanej opłaty abonamentowej dokonuje się w wysokości 

pomniejszonej o opłatę za pełne wykorzystane miesiące, wraz z miesiącem 
przypadającym na dzień wyliczenia wysokości zwracanej opłaty, licząc każdy 
wykorzystany miesiąc według stawek miesięcznych. 

9.3 Posiadacz karty abonamentowej, ubiegający się o zwrot niewykorzystanej opłaty 
abonamentowej, zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem kartę abonamentową. 

10. Wydawanie duplikatu karty abonamentowej 
10.1. Wydawanie duplikatu karty abonamentowej może nastąpić tylko w przypadku jej 

utraty, w szczególności zagubienia lub kradzieży. 
10.2. Duplikat karty abonamentowej wydawany jest odpłatnie na pisemny wniosek 

zainteresowanego za opłatą w wysokości 10 zł. 
11. Dowód uiszczenia opłaty, w postaci wydruku z parkomatu lub kartę abonamentową 

umieszcza się w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący 
wątpliwości co do ich ważności i umożliwiający odczyt zawartych na nim danych przez 
kontrolerów strefy płatnego parkowania. Posiadacz motocykla jest zobowiązany do 
przechowania dowodu uiszczenia opłaty do okazania upoważnionej osobie. 

12. Parkowanie przy użyciu nieważnego dowodu uiszczenia opłaty lub po upływie 5 minut 
od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu jest równoznaczne z brakiem 
wniesienia opłaty. 

13. Kontroli uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania mogą 
dokonywać tylko upoważnieni przez zarządcę drogi kontrolerzy Strefy Płatnego 
Parkowania lub strażnicy Straży Miejskiej w Zakopanem. 

14. Obowiązek uiszczenia opłaty jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Po 
stwierdzeniu braku opłaty za parkowanie, wystawiane jest zawiadomienie o naliczeniu 
opłaty dodatkowej i jej uiszczenia. 

15. Zawiadomienie do dokonania opłaty dodatkowej wręcza się osobie parkującej bez 
uiszczonej opłaty lub umieszcza się na przedniej szybie pojazdu pod wycieraczką. 

16. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia 
o opłacie dodatkowej. Opłatę dodatkową można wnieść na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta w Zakopanem lub w kasie Urzędu. 

17. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie podlega egzekucji na podstawie przepisów 
o egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

18. Pisemną reklamację od nałożenia opłaty dodatkowej można wnieść do Burmistrza 
Miasta Zakopane w terminie do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu 
opłaty. 

19. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje poinformowana 
pisemnie przez Burmistrza Miasta Zakopane. Uznanie reklamacji zwalnia z obowiązku 
uiszczenia opłaty dodatkowej. 

20. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 
Stanowisko Burmistrza jest ostateczne. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

  Jan Gluc
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    BURMISTRZ  MIASTA  ZAKOPANE  

 
    ABONAMENT POSTOJOWY W STREFIE 

    PŁATNEGO PARKOWANIA       

    dla uprawnionego mieszkańca      
   

IDENTYFIKATOR Nr  ………. 
  

marka samochodu                   numer rejestracyjny             

 

  
                          termin ważności        

 

      

  
     

 

                  …………………………………………………….. 
      (podpis osoby upoważnionej przez Burmistrza Miasta Zakopane 

                  do wydawania Abonamentowej Karty Postojowej) 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                Jan Gluc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/122/2019

Rady Miasta Zakopane

z dnia 26 czerwca 2019 r.
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